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Soort boek/ziekte/aandoening/stijl: Een boek gemaakt naar aanleiding van
‘weekboekaantekeningen‘ van Ivan Wolffers in de van hem zo bekende stijl:
dagboekachtig, columnachtig, waarin ervaringen en gedachten beschreven worden
die altijd verweven zijn met de ziekte die hij heeft, prostaatkanker. Dit boek is het
derde boek dat dat thema specifiek behandelt.

Over de schrijver: Ivan Wolffers (1947) studeerde medicijnen, promoveerde op een
medisch antropologische studie, is buitengewoon hoogleraar aan de Vrije
Universiteit, is getrouwd met de schrijfster Marion Bloem, heeft een zoon en drie
kleinkinderen. Hij schrijft over vele verschillende thema’s in verschillende vormen;
van kinderboeken en theaterstukken, artikelen voor Volkskrant en Vrij Nederland tot
de zeer bekende boeken over werking en bijwerkingen van medicijnen voor de leek en
eigen ervaringsverhalen op basis van ‘weekboeken’. Ivan reist veel naar derde wereld
landen en zet zich in voor vele daaraan gerelateerde doelen (aids, CARAM etc. zie ook
http://www.ivanwolffers.nl/index_top.htm

Korte beschrijving: In dit derde boek dat is gebaseerd op weekboekaantekeningen
(over ervaringen van Ivan Wolffers nadat bij hem prostaatkanker werd
geconstateerd) gaat Ivan in op het dagelijks leven. Hij beschrijft hoe steeds een
sluimerende angst aanwezig is om niet oud te worden en hoe hij omgaat met
medicijngebruik. In een vorig boek, ‘Heimwee naar de Lust ‘, beschreef hij
bijwerkingen van medicijnen, operatie en behandelingen en wat dat deed met zijn
leven. Hoe moeilijk hij het vond dat hij onder andere minder lust had, depressieve
perioden kende, hard liep met WC papier bij de hand. In dit boek beschrijft hij hoe hij
medicijnen laat staan en weer gebruikt, afhankelijk van zijn bloedwaarden die iedere
drie maanden gemeten worden. Hoe hij behandelingen blijft ondergaan en iedere
keer afweegt wat het waard is, bijvoorbeeld impotentie of langer leven. Dat hij nog
steeds plas- en poepproblemen kent. Dat binnen de familie meerdere personen
kanker hebben, hoe zij elkaar steunen, met elkaar meeleven en welke impact een en
ander heeft, ook voor de ‘gezonde’ medefamilieleden. Hoe anderen reageren op zijn
ervaringen. Dat de dreiging van ‘onweer’ voortdurend aanwezig blijft en het leven van
kankerpatiënten kleurt. Voor ieder op een eigen wijze.

Wat viel op: Dat tussen de regels door zo duidelijk wordt hoe graag Ivan Wolffers
heel oud wil worden om te genieten van de alledaagse dingen om hem heen met zijn
vrouw Marion Bloem en vooral van en met zijn kinderen en kleinkinderen. Hoeveel
moeite hij heeft met bijwerkingen van medicijnen, omdat die alledaagse
verworvenheden zoals een bekend normaal seksleven in de weg staan. De openheid
waarmee hij daarover schrijft, baanbrekend, zodat je hoopt dat mannen die hetzelfde
overkomt en dit boek lezen gemakkelijker zullen durven communiceren.

Citaten: Pag. 35: ‘Het vreemde is dat taal toch helpt. We hebben woorden gekregen
die we als een soort zalf op onze pijnlijke ziel smeren.…. Ik wil niet met die hele oude
knarren worden vergeleken. Kanker onder de zestig is gewoon oneerlijk, een
rotstreek. Er zijn echter woorden die wel goeddoen. Gewone woorden, zelfstandige
naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden, zelfs lidwoorden. Het
maakt niet uit van wie ze zijn, als ze maar met oprechte empathie worden gebruikt.
Het is bovendien prettig om te weten dat je niet de enige bent.’



Pag. 76: ‘Tussen het douchen en het aankleden voor een bruiloft waren we op bed
beland. Geluk? Het zit in alles verscholen. De glimlach van mijn kleindochter zodra ze
me ziet. Een goedlopende zin waarin een verrassende wending zit… Of een foto die
precies uitdrukt wat me ontroerde toen ik het zag en mijn camera pakte. Dat gestolen
moment.’
Pag. 206: ‘Een maand geleden ben ik zestig jaar geworden. Ik heb er niet over
geschreven….. Het is niet duidelijk hoe het komt. Ben ik depressief door de
medicijnen of mis ik de endorfine omdat ik niet kan hardlopen door de voetblessure?
Word ik daardoor wat zwaarder en krijg ik daarom hangborsten, ook weer
aangestuurd door die kleine rotpilletjes? Wat is kanker eigenlijk? Ik heb er geen enkel
verschijnsel van. Wel van de behandeling. Of zijn het gewoon de tekenen van het
ouder worden, zoals iedereen die zestig geworden is ze onder ogen moet zien?
En wat zijn mensen die zeuren vervelend…. ’Opa,opa,’ roept ze en lacht naar me. Toch
wel erg leuk dat ik in ieder geval de zestig gehaald heb.’


